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(Realism) ج) عینیت)
اس نظریے کے مطابق جو چیز انسان کو انفرادی اور اجتماع اعتبار سے تقسیم کرت ہے اور انسان کو جدا جدا کرنے کا
بنیادی عامل ہے وہ اشیاء کے ساتھ انسان کا تعلق ہے۔ انسان ک اسارت و مصیبت اس کے مملوک ہونے کا نتیجہ ہے
نہ کہ اس ک ملیت کا۔ اس لئے یہ نظریہ‘ فری انقالب‘ ایمان‘ نظریہ حیات اور روحان آزادی کے بنیادی کردار کو تعلیم
و تربیت کا عامل قرار دیتا ہے‘ لین اس نظریے ک رو سے انسان جس طرح محض مادہ نیں ہے‘ محض روح بھ نیں
ہے‘ معاش اور معاد ای دوسرے کے ساتھ ساتھ یں۔ جسم و روح دونوں ای دوسرے پر اثرانداز ہوتے یں‐ جاں
توحید در عبادت اور حق پرست کے زیر سایہ روحان انتشار و افتراق کے عوامل سے مقابلہ کرنا ضروری ہے واں
امتیازی سلوک‘ ناانصاف اور محرومیوں کے ساتھ بھ شدید جن ک ضرورت ہے۔
اسالم ک منطق ی ہے۔ جون اسالم کا ظور ہوا‘ آن واحد میں دو قسم ک تبدیلیاں اور تحرییں وجود میں آئیں۔ اسالم
نے یہ نیں کا کہ اگر امتیازی سلوک‘ بے انصاف‘ ملیتوں کو ختم کر دیا جائے تو خود بخود ر چیز درست ہو جائے گ۔
اسالم نے یہ نیں کا کہ اپنے باطن ک اصالح کر لو اور ظار سے سروکار نہ رکھو‘ اور یہ بھ نیں کا کہ اگر اخالق
درست ہو گیا تو معاشرے ک خود بخود اصالح ہو جائے گ۔ اسالم نے بی وقت الہ تعال پر ایمان اور توحید پرست کے
زیرسایہ روحان و باطن توحید ک ندا بھ دی ہے اور اجتماع و معاشرت اونچ نیچ کے ساتھ جاد و مبارزت کے سائے
رہ کے آسمان پر ستارہ بن کر چم یہ آیت جو توحید انسان ۔ قرآن کریم کبلند ک آواز بھ توحید ک میں اجتماع
ہے‘ وہ آیت ہے جسے رسول اکرم صل الہ علیہ وآلہ وسلم نے سربراان مملت کے نام اپنے دعوت ناموں پر درج کیا
تھا اور جو اسالم ک حقیقت بین اور ہمہ گیر جات کو بیان کرت ہے۔
قُل ياَھل الْتٰبِ تَعالَوا الٰ كلم سوا
ۗ
ء
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سورئہ آل عمران آیت۔)
۶۴)
”ساں ہے اور اس کطرف آؤ جو ہمارے اور آپ سب کے لئے ی حقیقت ک ہ نظریے اور ای ہ بات‘ ای ہ ای
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نسبت ہم سب کے ساتھ مساوی ہے‘ نہ تو ہمارے لئے کوئ خاص امتیاز ہے اور نہ ہ آپ کے لئے وہ یہ ہے کہ
“صرف خدائے واحد ک عبادت کریں اور اس کے سوا کس اور ک پرستش نہ کریں۔
یاں ت آیت کریمہ میں ایمان واحد‘ جت واحد‘ قبلہ واحد ای ہ آئیڈیل اور روحان و معنوی آزادی ت پنچنے کے
:ذرائع انسانوں میں وحدت و یانت پیدا کرنے کو موضوع گفتو بنایا گیا ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے
ہنِ الود نا ماببا اَرضعنَا بضعذَ بتَّخي و

۰
(ہ (سورئہ آل عمران
ہم میں سے بعض انسانوں کو بعض دوسروں کو اپنا رب نیں بنانا چاہیے (جب کہ ہم سب کا رب خدا ہے) اور ارباب و”
“بندہ میں تقسیم نہ ہوں۔
آؤ ہم سب مل کر ان غلط معاشرت رابطوں کو کاٹ ڈالیں جو انسانوں میں تفاوت کا باعث بنتے یں۔
خالفت اسالم کے دگرگوں ہونے‘ دور جالت کے طبقات نظام کے قیام‘ عوام کے ردعمل‘ لوگوں ک شورش اور حضرت
عثمان کے قتل ہو جانے کے بعد جب عوام بیعت کے لئے حضرت عل علیہ السالم پر ٹوٹ پڑے تو آپ نے مجبوراً خالفت
کو قبول کر لیا۔ اگرچہ ذات طور پر آپ خالفت قبول نیں کرنا چاہتے تھے لین شرع ذمہ داری نے آپ کو خالفت کا
بوجھ اٹھانے کے لئے مجبور کر دیا۔ حضرت علؑ اپنے ذات ناپسند اور شرع ذمہ داری کو ان الفاظ میں بیان کرتے
:یں
لوال حضور الحاضر و قیام الحجہ بوجود الناصر وما اخذ الہ عل العلماء ان ال یقارو اعل کظة ظالم وال سغب مظلوم اللقیت
حبلھا عل غاربھا ولسقیت اخرھا باس اولھا (نج البالغہ‘ خطبہ شقشقیہ‘ خطبہ
۳)
اگر لوگ میرے گرد جمع نہ ہوتے‘ اگر لوگوں ک طرف سے میری نصرت کا اعالن کرنے سے مجھ پر حجت تمام نہ”
ہوت۔ اگر الہ تعال نے علماء سے یہ عد و پیمان نہ لیا ہوتا کہ وہ ظالم ک شم پری مظلوم ک گرسن پر سون و قرار
سے نہ بیٹھیں تو میں خالفت ک مار اس اونٹن کے کوان پر ڈال دیتا اور اس کے آخر کو اس پیالے سے سیراب کرتا
“جس پیالے سے اس کے اول کو سیراب کیا تھا۔
ہم سب جانتے یں حضرت عل ؑنے خالفت ک ذمہ داری سنبھالنے کے بعد دو کاموں کو اپنے پروگراموں میں
سرفرست رکھا اور ان کو اپن ہمت و کوشش کا مرکز و محور قرار دیا‘ ای لوگوں کو پند و نصیحت اور ان ک اخالق و
روحان اصالح اور معارف الٰ کا بیان کہ نج البالغہ جس کا نمونہ ہے اور دوسرا معاشرے میں ناجائز امتیازات کے
طرح صرف معاشرت ۔ اسیں کقناعت ن اصالح پر ہ آزادی اور باطن نے صرف روحان ؑاد۔ حضرت علخالف ج
اصالحات کو بھ کاف نیں سمجھا۔ یوں حضرت علؑ نے دو محاذوں پر اصالح کے کام کا آغاز کیا اور اسالم کا
پروگرام اور نصب العین بھ ی ہے۔
یوں اسالم نے ای طرف تو خدا پرست ک راہ میں انسانوں میں اجتماع اور انفرادی وحدت پیدا کرنے کے لئے تعلیم و
تربیت کا پروگرام رکھا‘ دو چیزوں ک دعوت دی اور منطق اوزار اپنایا اور دوسری طرف انسانوں کے درمیان غیر متوازن
تعلقات کو منقطع کرنے‘ معاشرے میں طبقات نظام کو تہ و باال کرنے اور طاغوت نظاموں کو سرنوں کرنے کے لئے
تلوار اٹھائ۔
ای ایسا اسالم معاشرہ جو طبقات تفاوت سے پاک ہو یعن جس میں نہ امتیازی سلوک‘ نہ محرومیت ہو اور نہ ہ وہ
ہے۔ اختالف و تفاوت اور ترجیح طرح کا ظلم اور بے انصاف ای امور سے التعلق ہو‘ کیوں کہ یہ بھ معاشرہ اجتماع
و امتیازی سلوک کے درمیان فرق ہے جیسا کہ کائنات کے توین نظام میں پایا جانے واال اختالف اس میں حسن و جمال‘
تنوع‘ پیش رفت اور ارتقاء و کمال کا باعث ہے لین اسے ترجیح یا امتیازی سلوک نیں کتے۔
اسالم نظام مملت امتیازی سلوک کا مخالف اور دشمن ہے نہ کہ اختالف اور تفاوت اسالم معاشرہ‘ مساوات‘ برابری اور
قدرت مساوات سے مراد اشخاص ک ہ مثبت مساوات ہے۔ منفیں بلن ن یہ منفچارہ کا معاشرہ ہے لی بھائ



ترجیحات کو حساب میں نہ النا اور برابری و مساوات کے لئے ان کے اکتساب امتیازات کو سلب کرنا ہے جب کہ مثبت
مساوات سے مراد عوام کے لئے مساوی امانا ت اور وسائل فراہم کرنا‘ ظالمانہ اور موہوم امتیازات سلب کرنا اور ر
شخص کو اس ک کمائ اور محنت کا مال بنانا ہے۔
منف مساوات اس مساوات ک مانند ہے جسے ای داستان میں بیان کیا گیا ہے۔ کا جاتا ہے کہ کس کوہستان عالقے
میں ای ظالم شخص رہتا تھا اور واں سے گزرنے والوں کو اپنا ممان بنا کر پذیرائ کرتا تھا۔ سونے کے وقت ممان کو
ای مخصوص بستر پر سونا ہوتا تھا۔ میزبان کے غالم ممان کو اس مخصوص بستر پر سال دیتے تھے۔ اگر اتفاق سے
ممان کا بدن اس بستر سے چھوٹا اور نہ بڑا ہوتا تو اسے سونے ک اجازت دے دی جات لین افسوس اس بدنصیب
ممان پر کہ جس کا جسم بستر کے مساوی نہ ہوتا۔ اگر اس کا جسم بستر سے بڑا ہوتا تو پاؤں ک طرف سے آری کے
ذریعے اسے بستر کے برابر کر دیا جاتا اور اگر چھوٹا ہوتا تو دونوں طرف سے اسے اتنا کھینچا جاتا کہ وہ برابر ہو جاتا‘
برحال اس کا انجام واضح ہوتا۔
لین مثبت مساوات اس دلسوز اور مربان استاد ک مانند ہوت ہے جو تمام شاگردوں کو ای ہ نظر سے دیھتا ہے۔
اگر سب کے جواب مساوی ہوں تو سب کو ای جیسے نمبر دیتا ہے اور جوابات میں اختالف ہو تو ر ای کو اس کے ا
ستحقاق کے مطابق نمبر دیتا ہے۔ اسالم معاشرہ ای قدرت معاشرہ ہے نہ کہ امتیازی اور منف مساوات کا معاشرہ۔
اسالم ک تھیوری‘ صالحیت کے مطابق کام اور کام کے مطابق استحقاق پر استوار ہے۔
کس رابطہ دوسرے کے استحصال پر استوار ہوتا ہے یعن امتیازی معاشرہ وہ معاشرہ ہے جس میں انسانوں کا باہم
سے جبراً فائدہ اٹھانا اور دوسروں کے کام اور زحمت کے نتیجے میں بعض افراد کا زندگ گزارنا۔ لین ای طبیع اور
قدرت معاشرے میں کس بھ قسم کا ناجائز فائدہ اٹھانا اور کس دوسرے شخص پر اپن زندگ کا بوجھ ڈالنا پسندیدہ ہے۔
انسانوں کے درمیان رابطہ ”متقابل تسخیر“ کا رابطہ ہے سب پوری آزادی اور اپن صالحیتوں اور وسائل کے ساتھ کوشش
باہم یں یعن دوسرے کے کام آ رہے یں اور سب ای ےخدمت میں ل دوسرے ک یں۔ ای د کرتےاور جدوج
خدمت کا نظام حم فرما ہوتا ہے۔
واضح س بات ہے کہ جب افراد کے درمیان قدرت اختالف اور تفاوت پایا جاتا ہے تو جس میں زیادہ قوت و صالحیت ہو
گ وہ زیادہ قوت و صالحیت جذب کرنے میں کامیاب ہو گا۔ مثال جو شخص زیادہ علم صالحیت کا مال ہو گا‘ وہ
زیادہ شیفتان علم کو اپن طرف مائل کرے گا اور زیادہ افراد کو مسخر کرے گا‘ اس طرح جس میں فن صالحیت زیادہ
ہو گ اتنے ہ دوسرے لوگ اس کے ماتحت رہتے ہوئے اس ک عقل و فر اور تخلیق صالحیتوں ک راہ میں حرکت
اں معاشرے میں ”رب و مربوب“ کوجہ ہے کہ قرآن مجید ج کریں گے اور اس کے مطیع و فرماں بردار ہوں گے۔ ی
حقیقت کا بھ اعتبار سے مختلف صالحیتوں کے درجات ک اختالف اور تفاوت نیز تخلیق اں قدرتکرتا ہے‘ و نف
معترف ہے اور ”ای دوسرے کے کام آنے ک بنیاد پر رابطے“ ک تائید کرتا ہے۔
ي ماَہ
ــ
قْسمونَ رحمت ربِكَ

۰
ۭ
نَحن قَسمنَا بينَم معيشَتَم ف الْحيوۃ الدُّنْيا ورفَعنَا بعضم فَوق بعضٍ درجتٍ لّيتَّخذَ بعضم بعضا سخْرِيا

۰
ۭ
ورحمت ربِكَ خَير مما يجمعونَ




۳۲
سورئہ زخرف‘ آیت)
۳۲)
کیا پروردگار ک رحمت (نبوت) کو انوں نے تقسیم کیا ہے؟ (کیا یہ ان کے اتھ میں ہے کہ جسے چایں خلعت نبوت”
عطا کر دیں اور جسے نہ چایں نہ کریں۔ ای روز ہم ہ نے معیشت کو ان کے درمیان تقسیم کیا تھا اس طرح سے کہ
دوسرے لوگوں کو مسخر کر سیں اور آپ کے پروردگار ک رحمت (نبوت) ان چیزوں سے بتر ہے جنیں یہ لوگ جمع
“کرتے یں۔
اس آیت شریفہ سے ای نتہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ مراعات کا اختالف ی طرفہ نیں بعض لوگوں کے دو گروہ نیں یں۔
ای قدرت مراعات کا حامل گروہ اور دوسرا قدرت مراعات سے محروم گروہ‘ اگر ایسا ہوتا تو ای طبقہ مطلق تسخیر
چاہیے تھ تعبیر یوں ہون کرنے واال اور دوسرا گروہ تسخیر ہونے واال ہوتا۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر قرآن ک:
بعضم فَوق بعضٍ درجتٍ لّيتَّخذَ بعضم بعضا سخْرِيا

۰
ۭ
ہم نے بعض کو بعض کے مقابلے میں درجات دیئے یں تاکہ جنیں درجات دیئے گئے یں وہ ان لوگوں کو مسخر کر”
“سیں‘ جنیں درجات نیں دیئے گئے۔
:جبہ قرآن ک تعبیر یوں ہے
بعضم فَوق بعضٍ درجتٍ لّيتَّخذَ بعضم بعضا سخْرِيا

۰
ۭ
“ہم نے بعض کو بعض ک نسبت درجات سے نوازا تاکہ بعض لوگ بعض کو اپنے لئے مسخر کر سیں۔”
یعن سب درجات سے برہ مند یں اور سب ای دوسرے کو اپنے لئے مسخر کرتے یں۔ دوسرے الفاظ میں چونہ
درجات طرفین نوعیت کے یں لذا تسخیر بھ طرفین حیثیت ک حامل ہو گ۔
معن ہے جس کا ی حرکت دی گئ اں پر اس لفظ میں سین پر پیش کتہ ”سخریا“ کے لفظ سے مربوط ہے‘ یدوسرا ن
ہے جو بیان کیا گیا‘ لین قرآن ک دیر دو آیات میں سین پر زیر دی گئ ہے۔ ای سورئہ مومنون ک آیت نمبر
۱۰۹
اور
۱۱۰
:میں کہ جاں ال دوزخ کو خطاب کیا گیا ہے اور ال ایمان کے ساتھ ان کے ناروا برتاؤ ک مذمت ک گئ ہے
انَّہ كانَ فَرِيق من عبادِي__فَاتَّخَذْتُموہم سخْرِيا __وكنْتُم منْم تَضحونَ

۱۱۰
اور دوسری سورئہ مبارکہ ”ص“ ک آیت
۶۲
اور
۶۳
:ہے کہ جس میں خود ال دوزخ ک زبان سے کا گیا ہے کہ
ما لَنَا  نَرى رِجا كنَّا نَعدُّہم من اشْرارِ




۶۲
ۭ
ارصبا مْنع زَاغَت ا اَمخْرِيس مٰاَتَّخَذْن

۶۳
قرآن سے بھ یہ بات ثابت ہے اور خود میں نے بھ جاں ت تفاسیر کا مطالعہ کیا ہے (مجمع البیان‘ کشاف‘ تفسیر امام‘
بیضاوی‘ روح البیان‘ صاف‘ المیزان) تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ”سخریا“کے عین پر جو کسرہ آئ ہے وہ
”تمسخر اڑانے“ کے معن میں ہے۔ صرف تفسیر مجمع البیان نے یہ ناقابل اعتنا قول نقل کیا ہے کہ بعض کے مطابق
”سخریا“ کا لفظ ”غالم بنائے جانے“ کے معن میں ہے اور بعض نے مطلقاً یہ کا ہے کہ ”سخریا“ سین پر کسرہ کے
ساتھ ہمیشہ ”تمسخر اڑانے“ کے معن میں استعمال ہو گا اور سین پر ضمہ کے ساتھ ”مسخر“ کے معن میں۔
اب ہم دیھتے یں کہ ”تسخیر اور مسخر“ کا کیا معن اور مفوم ہے۔
یہ دو لفظ قرآن کریم میں کئ مرتبہ آئے یں اور رام کرنے اور رام ہونے کے معن میں ہے۔ قرآن کریم میں (حضرت داؤد
علیہ السالم) کے لئے چاند‘ سورج‘ شب و روز‘ سمندر‘ نریں اور پاڑ‘ حضرت سلیمان
۱
ہے۔ واضح س گئ بات ک کے لئے ہوا اور انسان کے لئے جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے اسے مسخر کرنے ک
بات ہے کہ ان تمام موارد میں مقصد یہ ہے کہ ان امور کو اس انداز میں پیدا کیا گیا ہے کہ انسان کے لئے رام اور زیر
استفادہ ہوں۔ ان تمام آیات میں تمام تر گفتو انسان کے لئے ان اشیاء کے رام ہونے کے بارے میں ہے نہ کہ ان اشیاء
کے لئے انسان کے رام ہونے کے بارے میں۔ لین زیربحث آیت میں دو طرفہ طور پر انسان کے لئے انسان کے مسخر
اور رام ہونے ک بات ک گئ ہے۔
لفظ ”تسخیر“ کے مفوم میں اکراہ و اجبار کا معن پوشیدہ نیں ہے مثال عاشق‘ معشوق کے لئے‘ مرید‘ مراد کے لئے‘
شاگرد‘ استاد کے لئے اور عام لوگ اکثر مایہ ناز اور ممتاز شخضیات کے لئے مسخر ہونے کے باوجود مجبور نیں
ہوتے‘ لذا حمائے اسالم نے بڑی ہوشمندی کا ثبوت دیتے ہوئے ”فاعلیت بالتسخیر“ ک اصطالح کو ”فاعلیت بالجبر“
سے جدا کیا ہے۔ البتہ ر اجبار میں اپنا مطیع بنانا موجود ہے لین ر مطیع بنانے میں اجبار کا پلو نیں ہے۔
اگرچہ اس بات میں کوئ ش نیں کہ اس لفظ کے مفوم میں قرآن ک اصطالح ی ہے لین مجھے اس وقت یہ معلوم
طور پر نادر حقیقت ک غیر معمول اصطالح ہے اور قرآن نے تخلیق کے عمل میں ای یں کہ یہ اصطالح خاص قرآن کن
تفیم کے لئے اس اصطالح کا استعمال کر کے لفظ کے اصل مفوم کو اجاگر کیا ہے یا قرآن سے پلے بھ یہ اصطالح
رائج تھ‘ یعن طبیع قوتوں ک فعالیت۔ فاعلیت تسخیری ک نوع سے ہے نہ کہ فاعلیت جبری ک نوع سے اور نہ ہ انیں
اپنے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے۔
یاں سے معلوم ہوتا ہے کہ لغت ک بعض کتابوں مثال المنجد نے تسخیر کو جو بال اجرت ذمہ داری سونپنے کے معنوں
میں لیا ہے وہ کتنا ادھورا ہے۔ ال لغت نے پلے تو اس لفظ میں زبردست اکراہ و اجبار کا معن داخل کر دیا ہے جب کہ
قرآن نے اس کے مفوم میں اکراہ و اجبار کو زبردست داخل کئے بغیر اسے توین رابطے کے سلسلے میں استعمال کیا
ہے۔
زیربحث آیت سماج زندگ میں انسانوں کے اس توین رابطے کو بیان کرت ہے کہ یہ ”تمام لوگوں کے ساتھ عام لوگوں
کا تسخیری“ رابطہ ہے اور کا جا ستا ہے کہ اسالم کے اجتماع فلسفے کو بیان کرنے کے اعتبار سے یہ اہم ترین
آیات یں۔ بیضاوی نے اپن معروف تفسیر اور ان ک پیروی میں ”عالمہ فیض“ نے تفسیر صاف میں کتن خوبصورت اور
اعل تفسیر ک ہے۔ وہ لھتے یں:لیتخذ بعضھم بععضا سخریا
کا معن یہ ہے کہ دوسرے سے اپن ضروریات کو پورا کرنے کے لئے استفادہ کریں تاکہ اس وسیلے سے ای دوسرے
کے درمیان محبت و الفت پیدا ہو‘ اور دنیا میں نظم و ضبط پیدا ہو جائے۔ حدیث میں بھ آیا ہے کہ اس آیت سے مراد یہ



ہے کہ سب کو ای دوسرے کے لئے ضرورت مند پیدا کیا ہے۔
تسخیری رابطے ک صورت یہ ہے کہ جاں قدرت ضروریات نے انسانوں کو ای دوسرے سے مال دیا ہے واں جبری
رابطے کے برخالف معاشرہ ای آزادانہ مقابلے سے خارج نیں ہو گا۔ حیوانات ک اجتماع زندگ جبری رابطے ک بنیاد
پر ہے لذا انسان کا اجتماع ہونا شد ک مھ یا چیونٹ اجتماع ہونے سے مختلف ہے۔ ان ک زندگ میں جبری
کوئ طرح اوپر اور نیچے جانے کا بھ یں ہے اسش کا میدان نمقابلے اور کشم زندگ یں۔ ان ک قوانین الگو ہوتے
امان نیں ہے۔ انسان جاں اجتماع ہے واں ای طرح ک حریت و آزادی کا حامل بھ ہے۔
انسان معاشرہ ترق و پیش رفت اور کمال و ارتقاء کے حصول کے لئے ای مقابلے اور رقابت کا میدان ہے‘ جو قیود اور
پابندیاں راہ کمال میں انفرادی آزادی کو محدود کر دیت یں وہ انسان صالحیتوں کو پھلنے پھولنے سے روک دیت یں۔
نظریہ مادیت کا ماڈل انسان چونہ روحان و باطن آزادی ت نیں پنچ سا بلہ صرف بیرون روابط اور تعلقات کے ساتھ
اس کا رشتہ جڑا ہے‘ لذا وہ ایسے بے بال و پر پرندے ک مانند ہو گیا ہے جس سے ر قسم ک پابندی اٹھا دی گئ ہے
لین وہ اپنے پر نہ ہونے ک بناء پر اڑنے کے قابل نیں را لین نظریہ تصوریت کا ماڈل انسان چونہ اندرون طور پر آزاد
لین بیرون طور پر بندھا ہوا ہے لذا وہ ایسے پرندے ک مانند ہے جس کے پر بھ سالم یں اور اس کے پیروں سے
سنین بوجھ بھ ہٹا دیا گیا ہے۔
چاہے انفرادی توحید عمل) ا گیا ہے اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ توحید عملجو کچھ ک ت طور پر ابھ مجموع
ہو یا اجتماع) سے مراد توحید پرست ک راہ میں فرد کا وحدت و یانت حاصل کرنا‘ ر قسم ک قلب پرستش مثال ہوا
پرست“ دولت پرست‘ مقام پرست وغیرہ ک نف کرنا اور طاغوت امتیازی رویوں اور ناانصافیوں ک نف کے ذریعے توحید
پرست ک راہ میں معاشرے کا وحدت و یانت کو پانا ہے۔ جب ت فرد اور معاشرہ وحدت کو حاصل نیں کر لیتا
سعادت ت نیں پنچ ستا اور صرف حق پرست ہ کے زیرسایہ وحدت و یانت ت پنچا جا ستا ہے۔ قرآن کریم
سورئہ مبارکہ زمر ک انتیسویں آیت میں نظام شرک میں انسان شخصیت کے افتراق و انتشار‘ اس ک سرگردان اور بے راہ
روی اور اس کے برعس توحیدی نظام میں اس کے وحدت و یانت ت پنچنے‘ ای سمت کو انتخاب کرنے اور کمال و
:ارتقاء کے راستے پر قدم رکھنے کو یوں بیان کرتا ہے
ضرب الہ مثال رجال فیہ شرکاء متشاکسون و رجال سلما الرجل ھل یستویان مثال
خدا مثال التا ہے ای ایسے شخص ک جو کئ بدچلن اور ناالئق افراد کا بندہ بنا ہوا ہے (کہ جس میں سے ر ای نفرت”
و غصے اور غلط طریقے سے اسے کس طرف چلنے کا حم دیتا ہے) جب کہ دوسرا شخص صرف ای فرد کے
“سامنے سر جھاتا ہے۔ کیا یہ دونوں ای جیسے یں؟
:یاں عالمہ اقبال کا یہ معروف شعر یاد آتا ہے
وہ ای سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے
زار سجدوں سے دیتا ہے آدم کو نجات
نظام شرک میں انسان ر لمحہ کس ای طرف کھنچا چال جاتا ہے گویا سمندر ک لروں میں ای تنے ک مانند جسے
موجیں ر لمحے کبھ ادھر کو لے جات یں کبھ ادھر کو لین نظام توحید ای ایسے بحری جاز ک مانند ہے جو
رہنمائ کے پورے نظام سے آراستہ ہے اور ای خیرخواہ کے فرمان پر منظم اور ہم آہن انداز میں حرکت کر را ہے۔
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